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. .Arthur Miller 

Arthur Miller urodził się 17 października 1915 r. w N owym 
Jorku jako syn żydowskiego emigranta z Austrii (fabrykanta 
tekstyliów, zbiedniałego w okresie kryzysu). Studiował w Mi
chigan University (Chicago) jednocześnie pracując w fabryce 
samochodów (1934-1938). Następnie, będąc już redaktorem 
„Michigan Daily", debiutował jako autor słuchowisk i jednoak
tówek dla teatru studenckiego. W czasie wojny został wcielony 
do marynarki, od 1945 roku związał się z Hollywood. Jego 
drugą żoną była (1956-1960) znana aktorka filmowa - Marilyn 
Monroe. W roku 1965 został wybrany na przewodniczącego 
międzynarodowego PEN-Clubu i pełnił ten obowiązek przez 
cztery lata. 

Miller zwraca na siebie uwagę w 1944 roku jako autor The 
Man Who Had All the Luck (Człowiek, który miał szczęście), 
wystawioną na Broadwayu. W tym samym roku wydał tom 
reportaży wojennych Situation Norma! (Normalna sytuacja), 
a w roku następnym jedyną jak dotąd powieść Focus, przed
stawiającą uprzedzenia i represje antysemickie w pewnej wiel
kiej korporacji przemysłowej. Powieść ta dała Millerowi roz
głos, jednakże prawdziwy sukces przychodzi w teatrze komer
cyjnym w roku 1947 - po wystawieniu sztuki Wszyscy moi 

· synowie (All My Sons) w nowojorskim Coronet Theatre, która 
była historią osnutą na tle wydarzeń związanych z tragiczną 
śmiercią lotnika, a demaskująca z pasją oskarżycielską korupcję 
zatruwającą amerykańskie życie gospodarcze i społeczne. 

W roku 1949 po premierze Śmierci komiwojażera (Death of 



a Salesman) w Morosco Theatre - otrzymuje nagrodę Pulizera. 
Sztuka ta uznana została za klasyczne dzieło amerykańskiego 
dramatopisarstwa społecznego. Skontrastował w niej autor 
z niezwykłą sugestywnością i odwagą obiegowy ideał „sukcesu 
życiowego" . z rzeczywistością . amerykańską, , skazuJąc~ ~łab
szych na nieuchronną klęskę życiową. Postac k~nn.wojazera, 
którego nadzięjom, ambicjom i porywom - zyc1e zadało 
śmiertelny cios; stała się w literaturze amerykańskiej symbolem 

. straconych złudzeń tzw. szarego człowieka co ~o k~pitalisty~z
nej rzeczywistości amerykańskiej, rzekomo dającej wszystkim 
równe prawa startu życiowego. . . . . 

· W okresie nagonki antykomumstycznej ·w USA powstaje 
trzecia wybitna sztuka Millera Czarownice z Salem 1953 (The 
Crucible). Dramat ten oparty na motywa~h historyc~ny~~ 
- nawiązując go głośnych procesów czarowmc w purytanskiej 
Nowej Anglii w XVII w. - był metaforyczną rozpra~ą z mecha
nizmem zastraszenia i terroru, rozpętanych w okresie maccarty
zmu. - Sam Miller wezwany w 1956 r. przed Komisję do 
Badania Działalności Antyamerykańskiej, odmówił stawienia 
się. . . 

W roku 1955 wystawia dramat psychologiczno-obyczajowy 
z życia. włoskich środowisk imigracyjny~h Widok z mo~t~ (A 
View From the Bridge). Miller - zgodme z własnym oswiad
czeniem - przeniósł antyczną tragedię grecką na grunt współ
czesnej Ameryki. Próba stworzenia tragedii nie powiodła się 
jednak, sztuka - pomimo wprowadzenia środ~ó~ teatru epi: 
ckiego (np. w postaci narratora, jak gdyby imitującego grecki 
chór)-' jest właściwym dla Millera typem dramatu. społecznego, 
z wyraźnie adresowaną krytyką społeczno-ustrojową. 

Późniejsza twórczość Millera nie ma już tej wagi, co dramaty 

z lat 1947-1955. Wymienić jednak należy: A Memory of Two 
Mondays 1955 (Wspomnienie dwu poniedziałków), scenariusz do 
filmu Johna Hustona Skłóceni z życiem 1961 (The Misfits) , Po 
upadku 1964 (After the Fall) - dość ryzykowna rekapitulacja 
kilkuletniego związku pisarza z Marilyn Monroe, Incydent 
w Vichy 1964, (Incydent at Vichy) -'-- utwór powstały P?d 
wrażeniem kilkudniowej obecności pisarza na frankfurckim 
procesie oprawców z Oświęcimia, Cena 1968 (The Price), The 
Creation of the World and Other Business 1972 (Stworzenie 
świata i inne sprawki) . · · 

W ostatnim dziesięcioleciu Miller napisał jednoaktówki: 
Elegia dla jednej pani i Coś w rodzaju miłości, w których 
pobrzmiewa ton elegijny i zmęczenie sprawami· tego świata. 
W październiku 1991 roku w londyńskim teatrze_ Wyndham's 
odbyła się prapremiera sztuki The Ri~e Down .Mt. 1!f organ 
(Zjazd z góry Morgan). Akcja rozgrywa się w pokoju szpitalnym 
a głównymi bohaterami są: pięćdziesięciokilkuletni mężc~~zna 
poturbowany po pechowej jeździe Porsche z góry Morgan 1 jego 
dwie, nic o sobie · nie wiedzące żony. Autor nazwał swą 
najnowszą sztukę komedią, oświa.dczając: „~adeszła po~a, by 
pokazać światu, że nawet . człowiek z etykietką „największy 
żyjący dramatopisarz amerykański" - ma prawo się bawić". 

Opracowano na podstawie: 

M aly słownik pisarzy 
angielskich i amerykańskich, 
Wacław Sadkowski, s. 336-337, 
Warszawa 1971 

Nowa sztuka Arthura Millera 
(kac) w: „Dialog" nr 1-2/ 1992 s. 215 



Zakręty czasu 
( ... ) Wróciwszy do Nowego Jorku zacząłem się śpie

szyć, byłem w ciągłym ruchu. Tennessee rozwiązywał 
języki, dawał swoim Tramwajem prawo do nie liczenia 
słów, toteż z nową energią zająłem się Willym Lomanem 
- gadatliwym komiwojażerem, czy lepiej człowiekiem, 

który jak Adam nigdy nie przestawał nazywać siebie 
i dziwów tego świata. Wiedziałem od pierwszej chwili, że 
sztuka ta nie zmieści się w konwencji realistycznej z jednej, 
zasadniczej przyczyny: przeszłość była w Willym równie 
żywa jak teraźniejszość, a nieraz żywsza, do tego stopnia, 
że opanowywała jego umysł całkowicie. Chciałem tę 

płynność uzewnętrznić i zobaczyłem, że osiągnę to przede 
wszystkim środkami werbalnymi. Sprawą podstawową był 
naturalnie sposób wysławiania się Willy'ego, właściwy 
tylko jemu i rozpoznawalny jako taki. Wydało mi się teraz, 
że z formy językowej może przebijać jakaś wyższa świado
mość - synowie, żona i sam Willy usiłują przecież zro
zumieć, co go zabija, i o tym między innymi mówi sztuka. 
A zrozumieć znaczy przełożyć doznanie na mowę, gwał
towną i szczerą, która nie szuka pretekstów, ani nie ucieka 
się do dramatycznych aluzji, by stworzyć pozory „natural
ności". Skoro forma ma bezpośrednio wyrażać psycho
logię, to i ta psychologia musi być szczególnego rodzaju, 
ukształtowanego przez społeczeństwo, przez świat inte
resów, w którym żyje i w który wierzy Willy. Sztuka 
powinna ukazać coś, co zawsze uważałem za jednorodną 
tkankę, nierozerwalny splot: człowieka i społeczeństwa. 

W kwietniu 1948 roku czułem, że jestem bliski znalezie
nia takiej formy; ale, myślałem nie wiedzieć czemu, tłem dla 



niej musi być jedna dekoracja, noc albo dzień. Zamiast 
robić notatki w naszym domu przy Grace Court na 
Wzgórzach Brooklyńskich, wybrałem się samotnie które
goś ranka na wieś, na starą farmę, którą kupiliśmy przed 
rokiem.( ... ) . 

( ... )Rozglądałem. się na tej mojej dziś farmie za jakimś 
miejscem, gdzie mógłbym zbudować mały domek, od
grodzić się w nim od świata i skupić na tym, co wciąż 
widziałem kątami oczu. W okolicznym lesie znalazłem 
odpowiedni pagórek i wróciwszy do miasta, nie wziąłem się 
dó pisania, tylko rysowałem plany.( ... ) 

( ... )Własnoręcznie zbić z desek podłogę, na której 
usiądę · i rozpocznę ryzykowną wyprawę w głąb siebie. 
W rzeczywistości miałem tylko dwie pierwsze kwestie 
i śmierć - „Willy!" „Tak, tak, to ja, wróciłem się". Nie 
śmiałem pójść dalej, dopóki nie usiądę w skończonym 
domku z czterema ścianami, dwoma oknami, podłogą, 
dachem i drzwiami.( ... ) 

( ... )Zacząłem pisać pewnego ranka - maleńki domek 
był wciąż niepomalowany, pachniał świeżym drewnem 
i trocinami, w kącie poniewierały się narzędzia i gwoź
dzie.( ... ) Pisałem bez przerwy do zmroku, potem zjadłem 
obiad i pisałem znowu do późna, chyba aż do czwartej nad 
ranem. Przeskoczyłem kilka miejsc, o których wiedziałem, 
że nie sprawią mi kłopotów i skoncentrowałem się na 
fragmentach, z którymi musiałem się mocować. O świcie 
miałem połowę, pierwszy z dwóch aktów.( ... ) Ukończenie 
drugiego aktu miało mi zabrać około sześciu tygodni. 

( ... )Podczas pisania śmiałem się głównie z tego, że Willy 
tak uparcie przeczy sam sobie i właśnie śmiech pod
powiedział mi któregoś dnia tytuł. „Biskup i śmierć" 

- drzeworyt, „Smierć i dziewczyna" kwartet - wszędzie 
w tytułach strożyła się śmierć*. Tu będzie o nim rozprawiał 
żartowniś, krwawiący zlepek sprzeczności, błazen, w czym 
tkwiło coś śmiesznego, jak palec wbity w oko. A także coś 
politycznego, co dostrzegałem dalekim zakamarkiem świa
domości, atmosfera była wówczas taka, jakby powstawało 
nowe cesarstwo, amerykańskie, choćby dlatego, że Euro
pa, co sam wiedziałem, umierała albo już umarła, chciałem 
więc pokazać nowym wodzom i zadowolonym z siebie 
królom ciało wyznawcy. Po premierze sztuki pewna kobie
ta, której nazwiska tiie wymienię, oburzała się: „To bomba 
zegarowa, podłożona pod amerykański kapitalizm"; spo
dziewałem się tego, marzyłem, żeby podłożyć bombę 
przynajmniej pod nonsensy kapitalizmu, życia na niby 
w złudnej wierze, że stając na lodówce sięga się chmur, 
i zwycięża mogąc machnąć księżycowi przed nosem spłaco
ną hipoteką.( ... ) 

( ... )Około trzydziestu pięciu lat później, kiedy Komiwo
jażera wystawiono w Pekinie, reakcja Chińczyków po
twierdziła rzecz, która uwidoczniała się coraz wyraźniej 
w ciągu wieloletniej wędrówki sztuki przez sceny całego 
świata: Willy był postacią reprezentatywną dla nas wszyst
kich, niezależnie od systemu. Chińczycy potępiali zapewne 
jego kłamstwa, przesadnie wysokie mniemanie o sobie 
i nienormalny stosunek do kobiet, ale bez wątpienia 
widzieli w nim siebie. I to nie tyle ze względu na typ, jaki 
ucieleśniał, ile ze względu na jego dążenia, które miały jeden 
cel: awansować, wyrwać się z szarzyzny i anonimowości, 
kochać i być kochanym, krótko: liczyć się. Kiedy Willy 
wykrzykiwał: „Nie jestem z tych, co to tuzin za grosz! 



Jestem Willy Loman! A ty jesteś Biff Loman!" - to po 
trzydziestu czerech latach zrównywania ludzi, brzmiało to 
niemal jak rewolucyjna deklaracja.( ... ) 

Gdy posłałem tekst Kazanowi, dwa dni nie oddalałem 
się od telef on u. Ponieważ telef on milczał, pod koniec 
drugiego dnia prawie pogodziłem się z myślą, że Kazan, 
zadzwoniwszy, powie: podrzuciłeś mi zgniłe jajko, utwór 
niesceniczny, niezrozumiały, niespójny. Odezwał się wresz
cie, naprawdę zatrważająco ponurym tonem. 
- Przeczytałem twoją sztukę - zawiesił głos, jakby przygo
towując mnie na złą nowinę. - Mój Boże, jaka ona jest 
smutna. 
- Miała być smutna. 
- Właśnie ją odłożyłem. Nie wiem, co ci powiedzieć. Mój 
ojciec, przerwał.(„.) To wspaniała sztuka, Art. Chcę ją 
reżyserować jesienią albo zimą. Pomyślę nad obsadą.(„.) 

( ... )Ba, ale gdzie szukać producenta dla nowej sztuki? 
Wyszliśmy z Kazanem z parku, gdzie zażywaliśmy prze
chadzki i idąc dalej Broadwayem zastanawialiśmy się 
głośno, kto najlepiej nadawałby się do tej roli. Współpraca 
Kazana z Haroldem urwała się dawno, nikt inny nie 
przychodził mi do głowy. Kazan wymienił Cheryl Craw
ford, której prawie nie znałem, potem Kermita Bloomgar
dena.(„.) Bloomgarden siedział za biurkiem i Kazan powie
dział, iż chciałby mu dać do przeczytania moją sztukę.(„.) 

(„.) Willy musi być mały, myślałem, szybko jednak 
uświadomiliśmy sobie, że Roman Bohnen, Ernest Truex 
i paru innych znakomitych aktorów mają wprawdzie 
odpowiednie warunki fizyczne, lecz psychicznie chyba nie 
dorastają do roli. Trzeba było wysyłać tekst do Lee Cob ba, 

\ , 
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aktora, którego zapamiętałem głównie ze sztuki lrwina 
Shawa, potężne cielsko, przykryte ręcznikiem w łaźni 
tureckiej, i głos wiecznego handlarza nawołujący wesoło 
„kupujcie!". Przeleciał cały kraj własnym, dwusilnikowym 
samolotem, usiadł naprzeciw mnie w biurze Bloomgardena 
i oznajmił: „To rola dla mnie. Nikt jej lepiej nie zagra. Ja 
tego człowieka znam."(„.) 

„ Wiesz czy nie wiesz - zapytał mnie któregoś dnia Lee 
w biurze Bloomgardena, mniej więcej na tydzień przez 
rozpoczęciem prób - że ta sztuka to nowy rozdział. Teatr 
amerykański już nigdy nie będzie taki, jak był dawniej." 
Mogłem tylko przełknąć ślinę i skwitować milczeniem te 
słowa-oby nie złowróżbne, pocieszając się nadzieją, że Lee 
tak czy owak tchnie w Willy'ego życie. 

Niestety! Próby odbywały się w małym, chwilowo 
nieczynnym teatrze na zaszczurzonym dachu w Nowym 
Amsterdamie przy 42-ej ulicy gdzie w latach dwudziestych 
Ziegfeld wystawił kilka rewii. Lee był apatyczny, pół
przytomny, mamrotał swoje kwestie, poruszał się ociężale, 
ze śmiertelną powagą wołu. W ogóle zachowywał się jak 
człowiek, który dostał pałką w łeb. „Uczy się" - nerwowo 
uspokajał mnie Kazan po trzech czy czterech dniach. 
Czekałem tydzień, czekałem dziesięć dni, a z gardła Lee 
Cobba dobywał się jedynie głuchy pomruk, albo bełkot. 
Pozostali aktorzy opanowali już swoje role, ale kiedy 
musieli uzyskać jakąś odpowiedź od Lee - wypadali 
z rytmu, akcja rwała się, wszyscy i wszystko było bliskie 
załamania. Kazan stracił pewność siebie i chodził koło Lee 
jak niańka, starając się wlać weń trochę wigoru. Lee 
niczego nam nie wyjaśniał, zacząłem się więc obawiać, czy 
naprawdę nie postanowił grać tej roli jak człowiek stojący 



jedną nogą w grobie. Obaj z Kazanem nazywaliśmy między 
sobą Lee „Morsem". 

Mniej · więcej dwunastego dnia po południu, gdy na 
widowni prócz Kazana i mnie siedzieli jeszcze Eddie Kook 
- nasz elektryk i Jimmy Proctor, zaprzyjaźniony dzien
nikarz, Lee wstał jak zwykle z krzesła w sypialni, obrócił się 
do Mildred Dunnock i wrzasnął: „Teraz jest za dużo 
ludzi ... Jest więcej ludzi!", i wskazując w głąb sceny, gdzie 
miało być okno, sprawił, że oczami wyobraźni zobaczyłem 
nagle szereg kamienic. Z miejsc, które dotychczas pach
niały tylko ziemią, doleciały kuchenne zapachy, on zaś 
zaczął poruszać się teraz szybko, w panice, i miał w sobie 
tyle tragicznej prawdy, że ścisnęło mi się serce. Kiedy scena 
trwała już parę minut, rozejrzałem się ciekaw, czy inni 
reagują podobnie. Jim Proctor zakrył rękami twarz i pła
kał, Eddie Kook zdawał się wstrząśnięty, niemal przerażo
ny i łzy ciekły mu po policzkach. A siedzący za mną Kazan 
szczerzył zęby w szatańskim uśmiechu i przytykał palce do 
skroni. Wiedzieliśmy, że ma to, co chciał. Bo niewątpliwie 
życie szeroką falą wtargnęło do pustego teatru, falą bólu 
i protestu Willy'ego.( ... ) 

( ... )Cały przebieg realizacji był, jak sądzę, niezwykły ze 
względu na otwartość, z jaką każdy aktor angażował się 
w poszukiwanie prawdy o postaci. Niemal w każdej chwili 
rodziły się nowe pomysły, które natychmiast wymagały 
sprawdzenia. Przygotowywaliśmy sztukę, jakiej dotąd nie 
było, dlatego z niesłychanym przejęciem dyskutowaliśmy 
nad tym, co publiczność potrafi, a czego nie potrafi 
zrozumieć. Wymarzyłem sobie, że dekoracja będzie się 
składać z trzech nagich podestów i paru niezbędnych mebli 
dla zaznaczenia kuchni, dwóch sypialni, sceny w pokoju 

hotelowym w Bostonie i w biurze Edwarda powinny być 
grane w pustej przestrzeni. Jo Mielziner zaprojektował do 
tych podestów tło romantyczne i jakby ze snu, a równo
cześnie określające środowisko społeczne postaci, uboższą 
klasę średnią. Krótko mówiąc, scenografia wyobrażała 
tęsknotę Willy'ego za obietnicami przeszłości, przeszłości, 
z którą w obecnym stanie ducha pozostawał w ciągłym 
konflikcie, była zatem zarówno liryczna jak dramatyczna. 
Jedynym niewątpliwym błędem pierwotnej koncepcji Jo 
było umieszczenie na środku kuchni gazowego kaloryfera 
sygnalizującego zagrożenie, moim zdaniem oczywiste; Ka
zan usunął ten kaloryfer w obawie przed pożarem. Jednak
że balansując na krawędzi prawdopodobieństwa Jo zgod
nie z tekstem przekraczał rzeczywistość. Kazan robił to 
samo synkopując rytmy, w jakich aktorzy wypowiadali 
kwestie.( ... ) 

Premiera Komiwojażera odbyła się w Filadelfii w teat
rze przy Locust Street. Po drugiej stronie · ulicy orkiestra 
filadelfijska grała tego wieczora VII Symfonię Beethovena, 
której Cobb zdaniem Kazana powinien był pójść po
słuchać. Trzeba było uskrzydlić kolosa, od którego zależa
ły wszystkie nasze nadzieje, uknuliśmy więc, Kazan i ja, 
spisek planując mu drobiazgowo każdą minutę przed 
spektaklem: byliśmy świadomi, że rola Willy'ego jest jedną 
z najdłuższych w literaturze dramatycznej, a Lee wyglądał 
na zmęczonego. Usiedliśmy w loży biorąc go między siebie 
i jakby zapraszając, by pił do woli heroizm tej muzyki 
i wczuł się w rolę bez możliwości odwrotu. Poniekąd był to 
dalszy ciąg naszych poprzednich nieustannych zabiegów 
wokół Lee. 



Później też miało czasem zdarzać się tak, jak zdarzyło 
się na premierze: że po spuszczeniu kurtyny nie było 
oklasków. Za to wśród publiczności zaczęły się dziać 
dziwne rzeczy. Jedni, jak przedstawienie się skończyło, 
wstawali, by włożyć płaszcze i siadali z powrotem, inni 
- zwłaszcza mężczyźni - pochylali się do przodu za
słaniając twarze, jeszcze inni płakali jawnie. Spacerowano 
po teatrze, przystawano, słychać było ciche rozmowy. 
Upłynęły chyba wieki, nim ktoś przypomniał sobie, że 
wypada zaklaskać. A kiedy oklaski wybuchły, nie miały 
końca. Z kulis, gdzie stałem, zobaczyłem dystyngowanego, 
starszego pana idącego między rzędami. Mówił coś żywo 
do ucha kogoś, kto go prowadził - może sekretarza czy 
asystenta. Dowiedziałem się, że był to Bernard Cimbel, 
dyrektor sieci domów towarowych, który tego wieczoru 
zakazał zwalniania z pracy osób będących w starszym 
wieku. 

Później na przedstawienie zaczęli zjeżdżać ludzie teatru 
z Nowego Jorku. Najlepiej zapamiętałem z tej parady 
Kurta Weilla i jego żonę, Lotte Lenya, którzy przybyli 
razem z żoną Maxwella Andersona, Mab. Poszliśmy do 
małej kawiarenki na kawę, Weill nieustannie trząsł głową 
i wlepiał we mnie oczy, a Mab powiedziała: „To najlepsza 
sztuka, jaką kiedykolwiek napisano" - co ośmielam się 
powtórzyć dlatego, że w następnych miesiącach zdanie to 
często wracało i zapoczątkowało wiele zmian w moim 
życiu.( ... ) 

Mniej więcej godzinę później na popremierowym przy
jęciu Jim Proctor chwycił mnie za ramię i pchnął do 
telefonu. Z drugiej strony Sam Zolotow, dziennikarz 
„Timesa", bystry wizjoner znający na wylot sprawy współ-

czesnego teatru, . odczytał szeptem recenzję o naszym 
przedstawieniu, którą akurat pisał (było słychać stukot 
maszyny) Brooks Atkinson( ... ) powtarzał jedno po drugim 
słowa, które Atkinson najpierw mamrotał pod nosem, 
a potem wystukiwał. „Arthur Miller napisał znakomity 
dramat. Wspaniały pod każdym względem, zapadający 
w pamięć ... " Przy kCl;żdym superlatywie głos Sama nabierał 
mocy, brzmiał serdeczniej, aż w końcu zdawało się, że Sam 
obejmuje mnie tym głosem jak uściskiem. Spisek, którego 
inspiratorem byłem ja, i do którego należeli Kazan, 
aktorzy, Mielziner i cały zespół, teraz rozszerzył się na 
Zolotowa, Atkinsona i „Timesa". Miałem wrażenie, że 
charakterystyczne dla ich pokolenia poglądy na życie 

znalazły wreszcie wyraz.( ... ) 
( ... )Oboje z Mary milczeliśmy jadąc o trzeciej nad 

ranem samochodem do domu przez uśpiony Broadway. 
Radio skończyło właśnie nadawać specjalny program, 
fragmenty przeważnie entuzjastycznych recenzji, które 
miały ukazać się w porannej prasie. Moje powtórzone tyle 
razy nazwisko oderwało się ode mnie i przywarło do kogoś 
innego, może do mego ducha. Ale on także mnie opuścił, 
strzała uleciała i cięciwa, tak długo napięta, pękła . Całe 

życie czekałem na tę noc i doczekałem się , byłem człowie

kiem sławnym, który miał nad podziw mało wspólnego ze 
mną, albo ja z nim.( ... ) 

( ... )W następnych miesiącach stawałem od czasu do 
czasu w kulisach i obserwując urywki przedstawienia 
usiłowałem zrozumieć, co mnie gnębi. Do przedstawienia 
nie miałem zastrzeżeń - chociaż Lee tak rozciągał niektóre 
pauzy, że między jednym, a drugim zdaniem można by 



przejechać ciężarówką. Sprawiało to wrażenie niedbalstwa 
i pomyślałem kiedyś, że zanadto sobie pobłaża. Kazan 
zajął się już czym innym, przeto Lee narzucił swój styl gry 
Arthurowi Kennedy'emu i Cameronowi Mitchellowi, nie 
tyle przeżywając, ile raczej bawiąc się udręką Willy'ego. 
Ale spostrzeżenia te tylko umocniły mnie w przekonaniu, 
że już sama koncepcja inscenizacyjna złagodziła w pewien 
sposób - nie bez mego udziału - kontury mojej pierwotnej, 
daleko ostrzejszej wizji. Nie znałem jeszcze Brechta, ani 
w ogóle pojęcia teatralnego dystansu; czułem jedynie, że 
nadmiar łez, zbyt silna identyfikacja z Willym, całe to 
współczucie zaciemnia ironię sztuki. Mimo wszystko nie 
zapomniałem, że pisząc ją miałem przed oczami trzy nagie, 
czarne podesty, a w uszach pojedynczy dźwięk fletu, że nie 
przewidywałem żadnych zmiękczających obraz przejść, że 
majaczyła mi w wyobraźni konstrukcja porażająca suro
wością. Równocześnie nie mogłem wyrzec się własnych 

serdecznych uczuć wobec postaci.( ... ) 

• Qrzeworyt Hansa Holbeina młodszego. Kwartet d-moll Schuberta. Wszystkie fragm . 
Smierci Komiwojażera w przekł. J. Gorczyckiej. 

FRAGMENTY AUTOBIOGRAFII 
ARTHURA MILLERA 
„ZAKRĘTY CZASU" 
TŁUMACZENIE JOANNA MACH 
(W PRZY GOTO W ANIU DLA PIW-u) 



ŚMIERĆ KOMIWOJAŻERA Arthura Millera 
na scenach polskich 

Teatr Nowy - Łódź 
Reż. Janusz Warmiński 
Scen. Józef Rachwalski, I wona Zaborowska 
Prapremiera polska 23.Ct1960 

Teatr Polski - Poznań 
Reż. Józef Maśliński 
Scen. Krzysztof Pankiewicz 
Prem. 12.02.1960 

Państwowy Teatr Ziemi Opolskiej - Opole 
Reż. Jan Maciejowski 
Scen. Marcin Wenzel 
Prem. 10.03.1960 

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej -
Kraków 
Reż. Władysław Krzemiński 
Scen. Wojciech Krakowski 
Prem. 09.04.1960 

Dolnośląski Teatr Powszechny - Wrocław 
Reż. Szymon Szurmiej 
Scen. Wiesław Lange 
Prem. 16.06.1960 (w Wałbrzychu) 

Teatr Polski - Bydgoszcz 
Reż. Hugon Moryciński 
Scen. Stanisław Bąkowski 
Prem. 09.07.1960 



Teatr im. Wandy Siemaszkowej - Rzeszów 
Reż. Stefan Winter 
Scen. Irena Perkowska 
Prem. 19.11.1960 

Teatr Ateneum - Warszawa 
Reż. Janusz Warmiński 
Scen. Wojciech Sieciński 
Prem. 26.11.1960 

Teatr im. Aleksandra Węgierki - Białystok 
Reż. Gustawa Błońska 
Scen. Mikołaj Kiss-Orski 
Prem. 19.02.1961 

Teatr Żydowski im. Ester Rachel Kamińskiej 
- Warszawa 
„Der tojt fon a komowojażor" 
Przekł. i reż. Szymon Szurmiej 
Scen. Marian Stańczak 
Prem. 18.01.1975 

Teatr im. Juliusza Osterwy - Lublin 
Reż. Jerzy Hoffman 
Scen. Łucja Kossakowska 
Prem. 02.03.1980 

Teatr Wybrzeże - Gdańsk 
Reż. Feliks Falk 
Scen. Łucja i Bruno Sobczakowie 
Prem. 24.04.1992 



Zastępca dyrektora 
Barbara Świrska 

Zastępca dyrektora d/s technicznych 
Zbigniew Libera 

Kierownik literacki 
Lech Budrecki 

Zastępca kierownika literackiego 
Ewa Natorska 

Kierownik techniczny 
Antoni Poroś 

Zastępca kierownika technicznego 
Ryszard Komarnicki 

Brygadier sceny - Jerzy Kocik 
Kierownik pracowni elektrycznej - Stanisław Pasek 
Kierownik pracowni akustycznej - Robert Szatkowski 
Kostiumy wykonano pod kierunkiem Anny, Dezór i Henryka Kalbarczyka 
Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej - Katarzyna Wierzejska 
Kierownik pracowni fryzjersko-perukarskiej - Danuta Fuksiewicz 
Kierownik pracowni stolarskiej - Aleksander Kornacki 
Kierownik pracowni tapicerskiej - Gerard Iwanow 
Kierownik pracowni ślusarskiej - Jan Teodorczyk 

Inspicjentka - Irena Drwiłło 
Suflerka - Beata Szaradowska 

Organizator pracy artystycznej - Joanna Ciepiel 
Kierownik Biura Obsługi Widzów - Maria Nowocień 

Opracowanie i redakcja techniczna programu - Beata Soboń 
- Projekt graficzny programu - Marcin Stajewski 

Skład i łamanie: „Rad ius" s.c., Warszawa, ul. Wilcza 35/41 lok. 3, tel. 21 -40-1 T 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Biuro Obsługi Widzów 
codziennie w godz. 10.00-15.00, tel. 625-73-30. 625-24-21 wew. 10. 
Kasa czynna codziennie oprócz poniedziałków w godz. 10.00 _ 14.00 
i 16.00 - 19.30, tel. 625-24-21 wew. 21 . 



PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

ZEMSTA - Aleksander Fredro, reżyseria - Gustaw Holoubek, scenografia 
- Marcin Stajewski 
MAZEPA- Juliusz Słowacki, reżyseria - Gustaw Holoubek, dekoracje- Marcin 
Stajewski, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka - Wojciech Borkowski 
SŁOMKOWY KAPELUSZ - Eugene Labiche, tłumaczenie i opracowanie 
- Julian Tuwim, reżyseria - Krzysztof Zaleski, dekoracje - Janusz Wiśniewski, 
malarstwo-Antoni Poroś, kostiumy- Irena Biegańska, muzyka Janusz Bogacki, 
teksty piosenek - Marcin Sosnowski, choreografia - Ewa Wycichowska 

SCENA 61 

BREL - tłumaczenie - Wojciech Młynarski, scenariusz - Wojciech Młynarski, 
Emilian Kamiński, opracowanie muzyczne - Janusz Stokłosa, choreografia 
- Janusz Józefowicz, scenografia - Marcin Stajewski 
WYSOCKI-tłumaczenie- Michał B. Jagiełło, Wojciech Młynarski oraz Andrzej 
Bianusz, Andrzej Jarecki, scenariusz - Irena Lewandowska, Wojciech Młynarski, 
dekoracje - Marcin Stajewski, kostiumy - Krystyna Zachwatowicz, opracowanie 
muzyczne - Janusz Stokłosa, Tadeusz Suchocki, choreografia - Janusz Józefo
wicz. 
BURZLIWE ŻYCIE LEJ ZOR KA- Ilia Erenburg, tłumaczenie- Maria Popowska, 
adaptacja - Katarzyna Sobol, Maciej Wojtyszko, teksty piosenek - Maciej 
Wojtyszko, reżyseria - Maciej Wojtyszko, Waldemar $migasiewicz, scenografia 
- Antoni Poroś, muzyka - Jerzy Deńel, choreografia - Tadeusz Wiśniewski 
KOSMOS - Witold Gombrowicz, adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, 
scenografia - Marcin Stajewski 
KSIĘGA CZASU - Bruno Schulz, adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, 
scenografia - Marcin Stajewski, muzyka - Wojciech Borkowski 
DETEKTYW - Anthony Shaffer, tłumaczenie - Cecylia Wojewoda, reżyseria 
- Janusz Warmiński, scenografia - Marcin Stajewski. 

SCENA NA DOLE 

HEMAR - scenariusz - Wojciech Młynarski, Rudolf Gołębiowski, reżyseria 
-Wojciech Młynarski, choreografia -Janusz Józefowicz, kierownictwo muzycz
ne - Janusz Stokłosa, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Małgorzata 
Blikle 
RECITAL WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO, przy fortepianie Jerzy Deńel 
TUWIM - KA BAR ET - scenariusz i reżyseria -Jan Kamieński, scenografia-Jan 
Maria Nowak, kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski, choreografia 
- Emil Wesołowski, aranżacja -Piotr Hertel, Wojciech Borkowski 
KONTRABASISTA- Patrick Suskind, tłumaczenie- Barbara Woźniak, reżyseria 
- Robert Gliński, scenografia - Marcin Stajewski 


